Ve spolupráci s městem Jílové

PROPOZICE
Regionální závod Českého poháru v letním biatlonu žactva
Závod pro veřejnost a příchozí v biatlonovém krosu
Všeobecná ustanovení:
Pořadatel a technické provedení:
Místo konání:
Datum konání:
Přihlášky:

Organizační výbor:
Ředitel závodu:
Technický delegát:
Hlavní rozhodčí:
Velitel tratí:
Velitel střelnice:
Hospodář:
Technická ustanovení:
Soutěžní pravidla:

Klub biatlonu Jílové, z.s.
areál rekreačního střediska Chata Mír
16. června 2018
Elektronicky systémem //evidence.biatlon.cz.
Základní přihlášku sportovců na závody proveďte do 12. 5.
2018 a úpravy v přihlášce pak nejpozději do pátku 15. 6. 2018
do 12:00 hod.
Všichni elektronicky přihlášení závodníci budou zařazeni do
startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné.

Miroslav Bárta
Jan Půlkrab
Miroslav Bárta
Jan Válka
Tomáš Trpišovský
Vlaďka Válková
Pravidla biatlonu v platném znění a Pokyny v letním
biatlonu v roce 2018.

Pojištění:

Závodníci, jejich doprovod a funkcionáři závodu jsou
pojištěni pojistnou smlouvou s Kooperativa pojišťovnou,
a.s., Vienna Insurance Group, č. 4950050842 (více na
www.biatlon.cz). Diváci se účastní závodu na vlastní
nebezpečí. Organizační výbor proto doporučuje ostatním
účastníkům uzavření vlastní pojistky.

Věkové kategorie:

žactvo

Disciplíny:

vytrvalostní závod
Vložený závod - Střelecké souboje dvojic
Závod pro veřejnost a příchozí

Prezentace:

při placení startovného dle časového rozpisu v závodní
kanceláři

Startovné:

přípravka
- 40,-Kč;
Žactvo A, B, C - 50,- Kč

Regionální závod:
9:00 – 10:00
9:15 – 10:20
10:35
10:50

prezentace a placení startovného
nástřel
zahájení závodu a výklad tratí
start vytrvalostního závodu

Vyhlášení výsledků sobotního závodu přibližně 60 min po doběhnutí posledního
závodníka
Střelecké souboje dvojic
12:30 – 13:00
přihlášky účastníků, nástřel
13:15 – 15:00
střelecké souboje dvojic kategorií žactva
Závod pro veřejnost:
15:00 – 15:20
15:00 – 15:20
15:30
15:45

přihlášky účastníků
zkouška střelby zapůjčenými zbraněmi, poloha leže / stoje (pro
starší 15ti let
výdej startovních čísel, výklad závodu
start prvního účastníka

Vyhlášení výsledků závodu pro příchozí přibližně 30 min po doběhnutí posledního
závodníka
V prostoru závodiště bude zajištěn bufet.
Případným zájemcům nabízíme zajištění běda v areálu střediska, objednávku obědů
zašlete prosím nejpozději do úterý 12. 6. 2018 na emailovou adresu:
biathlonjilove@gmail.com
Možnost ubytování:
Rekreační areál Chata Mír (Jílové u Děčína – 15 km), Hana Horáková tel.:774845990

